
Overtredingen Wet dieren en het Besluit houders van dieren 

 

Door de haan uit zijn hok te roven en hem drie dagen lang op te sluiten in een mand en aan een 18 

meter hoge mast te hangen om hem vervolgens in optocht terug te brengen naar de eigenaar 

worden de volgende wetsartikelen overtreden: 

 

- Wet dieren, artikel 2.1. lid 1.: de haan wordt zonder redelijk doel met overschrijding van hetgeen 

ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, in zijn welzijn aangetast. De haan wordt geroofd uit zijn 

hok. Hierdoor ondergaat het dier doodsangst en veel stress. Hierdoor wordt de haan in zijn welzijn 

aangetast. Vervolgens kan de haan zich drie dagen lang niet natuurlijk gedragen, en zit zonder 

redelijk doel in isolatie,  en is hierdoor onnodig en langdurig blootgesteld aan stress. De haan weet 

immers niet dat aan de opsluiting na drie dagen een einde komt.  

 

- Wet Dieren, artikel 1.3. lid 1,2 en 3: er wordt geen rekening gehouden met de intrinsieke waarde 

van de haan.  De haan lijdt drie dagen lang aan fysiek en fysiologisch ongerief. Door de haan op te 

sluiten wordt hij ernstig beperkt in zijn natuurlijk gedrag. Hij kan niet scharrelen, geen zandbad 

nemen, niet op stok gaan, zich niet terugtrekken of zich verschuilen voor gevaar. Ook wordt hij als 

sociaal dier solitair gehouden en kan daardoor niet met soortgenoten communiceren. En ook het 

gebeuren dat de haan na drie dagen opsluiting uit de mand wordt gehaald tussen joelend publiek en 

in optocht teruggebracht wordt naar de eigenaar, is uitermate stressvol voor het dier.  

 

- Besluit houders van dieren Artikel 1.6 lid 1 en 2, Artikel 1.7 lid d: de bewegingsvrijheid van 

de haan wordt op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden wordt toegebracht. 

De haan krijgt drie dagen lang onvoldoende ruimte voor zijn fysiologische en ethologische behoeften. 

De behuizing is niet toereikend.  

 

- Gedragingen in strijd met de voorschriften vastgesteld bij of krachtens art. 2.2 achtste lid zijn 

misdrijven, zie art. 8.11 van de Wet dieren en de strafmaat is opgenomen in art. 8.12 van de Wet 

dieren. (Betrekking op eigenaar van haan die het welzijn van zijn dier niet voldoende beschermd 

heeft en heeft nagelaten zijn dier uit de benarde positie te bevrijden). 

 

- LICG: de haan zit bovendien niet gehuisvest volgens de minimale huisvestingsmaat van het Landelijk 

Informatiecentrum Gezelschapsdieren van de overheid (LICG). Ook stelt het LICG dat kippen 

groepsdieren zijn die niet alleen gehouden moeten worden. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2019-01-01/#Hoofdstuk2_Paragraaf1_Artikel2.2

